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Văn Hạnh, ngày 03 tháng 10 năm 2019 

 

THÔNG BÁO 

V/v. Tham dự chuyến Tông du 

của Đức Thánh Cha Phanxicô tại Thái Lan 

 

Kính gửi:  Quý Cha, Quý Tu sỹ, Chủng sinh 
và cộng đoàn Dân Chúa tại Giáo phận Hà Tĩnh 

 

Đức Thánh cha Phanxicô sẽ viếng thăm Thái Lan từ ngày 20 đến 23 tháng 11 năm 2019. 
Đây là cơ hội hiếm có để người Công Giáo tại Việt Nam được gặp Đức Thánh cha, nghe 
những lời giáo huấn của ngài và cùng ngài hiệp dâng thánh lễ. 

Để đáp ứng nguyện vọng trên, Văn phòng Tòa Giám mục Hà Tĩnh, với sự trợ giúp của Hội 
Doanh nhân Công giáo Giáo phận Hà Tĩnh và Công ty TNHH Dịch vụ & Thương mại Trần 
Châu tổ chức Chương trình Theo chân Đức Thánh cha Phanxicô kết hợp du lịch tại 
Thái Lan. Chuyến đi kéo dài 4 ngày, 3 đêm với những đặc trưng chính như sau: 

- Đây là chương trình chính thức của Giáo phận Hà Tĩnh nên Quý cha được bố trí chỗ đồng 
tế trong thánh lễ với Đức Thánh Cha, những người còn lại trong đoàn được cấp vé vào cửa. 

- Ban Tổ chức thuê riêng máy bay nên toàn đoàn được đi chung với nhau, chủ động về thời 
gian, bay thẳng từ Vinh tới Bangkok và ngược lại. 

- Chuyến đi kết hợp du lịch: Viếng mộ Đức cha Lambert de la Motte – Đấng sáng lập Dòng 
Mến Thánh Giá và một số thắng cảnh nổi tiếng khác của Thái Lan. (Chi tiết xin xem bản đính 
kèm) 

- Đây là chương trình phi lợi nhuận, tham dự viên chỉ đóng vừa đủ các chi phí cho chuyến đi 
là 12.800.000 VNĐ/người. 

Lưu ý:  

- Do cần gấp danh sách linh mục tham gia để xin thẻ đồng tế, nên Quý cha nào tham dự, 
xin đăng ký trước ngày 09/10/2019. 

- Số vé vào cửa được cấp cho Giáo phận Hà Tĩnh là 180 suất, bao gồm cả linh mục. Vì thế, 
Ban tổ chức sẽ chốt danh sách đăng ký khi đủ con số nêu trên. Hạn đăng ký cho tham dự 
viên không phải linh mục là 20/10/2019. 

- Việc đăng ký được xem là đã hoàn tất khi tham dự viên cung cấp đủ thông tin cho Ban tổ 
chức và nạp trước 50% chi phí chuyến đi. Số còn lại, Ban tổ chức sẽ thu đủ trước ngày 
05/11/2019. 
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- Đăng ký tham gia xin gọi về: 

+ Văn phòng Tòa Giám mục Giáo phận Hà Tĩnh, điện thoại: 0865 165 167 

+ Ông Giuse Trần Châu Phi - Thư ký Hội DNCGHT, điện thoại: 0915 411 744 

+ Hoặc đăng ký trực tuyến tại website: http://tranchau.vn chọn mục “Đặt tour”. 

 

Xin cộng đoàn Dân Chúa hiệp thông cầu nguyện cho Đức Thánh cha và cho Giáo phận. 

Xin Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta. 

 

       TM. VĂN PHÒNG TÒA GIÁM MỤC 

P. Chưởng ấn 

            

   

 

 Lm. Antôn Nguyễn Thanh Tịnh 
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